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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
187.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 66/21) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik broj
2/21), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica, Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 15. prosinca 2021. godine
donijelo je

Analizu stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Bukovica u 2021.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Nova Bukovica dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga
koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Općina Nova Bukovica dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih
snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća
i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti
na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava
civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
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Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih
i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od
šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Područni
ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica.
1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2021.g. poduzeto je slijedeće:
 U tijeku je Usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća Općine Nova Bukovica,
 Donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Nova Bukovica i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine
Nova Bukovica,
 Donesen je Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Nova Bukovica,
 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g.,
 Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.g.,
 Donesen je Plan vježbi za 2022.,
 Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje,
 Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje
2022-2025 g.,
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara u 2021.g.,
 Izvješće o angažiranim Operativnim snagama sustava civilne zaštite na aktivnostima u
provođenju mjera za vrijeme trajanja COVID-19.
2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)
Naziv stožera CZ/ dužnost

Prezime i ime
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Načelnik stožera civilne zaštite
Zamjenik načelnika
Član stožera za protupožarnu zaštitu
Član stožera za komunalne djelatnosti

Tomislav Dereš
Tomislav Bračun
Zoran Dereš
Davor Pintarić

Član stožera – predstavnik policijske uprave
Član stožera – predstavnik službe civilne zaštite

Marijan Makar
Josip Job

Član stožera za medicinsko zbrinjavanje

Ivan Andrašević

Član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i
asanaciju
Član stožera za zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju HCK
Član stožera – predstavnik HGSS

Žarko Plazanić

Član stožera – zapovjednik postrojbe CZ

Stjepan Dereš

Ivan Tomljenović
Marika Marić

Održano je 5 sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava
civilne zaštite na području općine.
2.1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Odluci o sastavu i strukturi postrojbe
civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 18 (osamnaest)
obveznika.

Određeno dva (2) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Za 8 (osam) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno Planu
civilne zaštite.
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3. PREVENTIVA
 Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite
 Donesen je operativni postupovnik
3.1.

Plan djelovanja civilne zaštite

3.2.

Plan djelovanja civilne zaštite sastoji se od općeg i posebnih dijelova.
Opći dio sadrži: ./ Upozoravanje 2./ Pripravnost 3./ Mobilizaciju (aktiviranje) i
narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 4./ Opis područja odgovornosti
nositelja izrade plana 5./ Grafički dio.
Posebni dijelovi plana djelovanja civilne zaštite sadrže razradu operativnog djelovanja
sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.
Uvijek kada je moguće (raspoloživo) i prikladno u planu djelovanja civilne zaštite
trebaju se koristiti grafički prikazi, tablice i slike, uključujući grafikone, karte i
fotografije.

3.3.

Operativni postupovnik

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost,
mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne
zaštite.
Načela djelovanja postrojbi civilne zaštite su:
- samodostatnost,
- modularnost,
- interoperabilnost.
4. VATROGASTVO
Za DVD Nova Bukovica, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim
projektima, u Proračunu osiguravaju se sredstva za:
- nabavku vatrogasne opreme – vatrogasne čizme;
- izgradnja vatrogasne garaže;
- razvoj kadrovskih kapaciteta – slanje vatrogasaca na polaganje stručnih ispita i
osposobljavanja;
- planirane vježbe – intervencijske vježbe na području Općine Nova Bukovica;
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sustav organizacije i djelovanja – dežurstva.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno
uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani.
Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj
djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
- Lovačka udruga Jelen, Nova Bukovica, Vukovarska 84
6.
OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1. Stožer civilne zaštite Općine Nova Bukovica
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Nova Bukovica
3. Povjerenici civilne zaštite
6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
1. Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
7. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
Za područje preventive
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite
u području preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje
preventivnih mjera. Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u
narednoj tablici:
Tablica 1: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje

Brojčana ocjena

Ocjena

preventive
strategija, normativno uređenje i planovi

Visoka spremnost

2

sustav javnog uzbunjivanja

Visoka spremnost

2

stanje svijesti o prioritetnim rizicima

Vrlo niska

4

spremnost
prostorno planiranje i legalizacija građevina

Vrlo niska
spremnost

4
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Vrlo niska

4

spremnost
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe

Visoka spremnost

2

Niska spremnost

3

planiranja reagiranja

Ukupna ocjena

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli
broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 –
niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno
unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3
(niska spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o
prioritetnim rizicima i stanje fiskalne situacije i njene perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i
stanja fiskalne situacije unaprijedila potrebno je:
- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja
članova o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u
proteklom periodu te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit,
- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja,
posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti
ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja
posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,
- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim
posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja,
evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
- organizirati okupljanje operativnih snaga CZ (liječničke ekipe, povjerenici civilne
zaštite, timovi civilne zaštite i drugi) sa ciljem upoznavanja sa načinom djelovanja
prijetnje, njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje, te posebno načinu samozaštite od
iste,
- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom
nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja.
Za područje reagiranja
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite
u području preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije
u području reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici:
Tablica 117: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje

Brojčana ocjena

Ocjena

reagiranja
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Visoka spremnost

2

Broj 10

Službeni glasnik

Stranica 480

spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite

Visoka spremnost

2

stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne

Vrlo niska spremnost

4

Visoka spremnost

2

zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta
Ukupna ocjena

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli
broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 2 –
visoka spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno
unaprjeđivati njegove sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) U ovom
slučaju to je sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta
sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta
sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:
- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima
i mobilnim radio uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu,
- obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost
vlastitih operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim
dokumentima točno definirati potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana Općine.
Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite
u cjelini (preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj
tablici:
Tablica 118: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite

Brojčana ocjena

Ocjena

Područje preventive

Niska spremnost

3

Područje reagiranja

Visoka spremnost

2

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj.
U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne
zaštite u cjelini je 3 - niska spremnost.
IZVOD IZ PRORAČUNA o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite u 2021. godini
Red

REALIZIRANO

PLANIRANO

u 2021. god. (kn)

u 2022. god. (kn)

OPIS POZICIJE

broj
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STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge

5.000,00 kn
aktivnosti i mjere u sustavu civilne
zaštite
-Stožer civilne zaštite - odore

1.

-Postrojba CZ opće namjene - odore

2.800,00 kn

-Poslovi civilne zaštite

2.200,00 kn

-Procjena rizika, plan djelovanja
1.500,00
prir.nepogode
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl.

4.000,00 kn

10.000,00 kn

5.500,00 kn

20.000,00 kn

165.000,00 kn

200.000,00 kn

17 st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

2.
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
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165.000,00 kn

200.000,00 kn

NAVESTI KOJE

LU Jelen

LU Jelen

UKUPNO:

5.000,00 kn

5.000,00 kn

UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

3.

-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA

4.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

5.

NAVESTI KOJE

HGSS

HGSS

UKUPNO:

7.000,00 kn

7.000,00 kn

182.500,00 kn

232.000,00 kn

SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-01/21-01/08
URBROJ: 2189/09-01-21-1
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.

188.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15,118/18, 31/20, 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 66/21) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 7. sjednici
Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2021. godine, donijelo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE SA FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE NOVA BUKOVICA
ZA 2022. – 2024.g.

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim
operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su
osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za
realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2022.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz
Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila
dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za
realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak
upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina
kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu
ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i
katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje
analize stanja sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti
slijedeće:
1. Uskladiti Plan djelovanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Bukovica
Nositelj: Općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21)
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2. Ažurirati Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Nositelj: Općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: studeni 2022.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19
3 Izraditi plan vježbi za 2023.
Nositelj: Općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: prosinac 2022.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)
4. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Nositelj: Načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba općinskog vijeća i načelnik
Rok: siječanj-ožujak 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)
5. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite
Nositelj: Načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
6. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
7. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i
zamjenika povjerenika civilne zaštite općine
Nositelj: Načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2022..g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
8. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
9. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
Nositelj: Načelnik stožera
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Suradnici: Služba civilne zaštite Virovitica ,IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2022g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
10. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: Općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
11. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ,
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: Općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: siječanj 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
12. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama
Nositelj: Načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2022.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza
podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga
sustava civilne zaštite (NN 99/16)
13. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS,
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Službom civilne zaštite oko
pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u
otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa
Nositelj: Načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2022.g.
PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

OPIS POZICIJE

2022.g.

2023.g.

2024.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00kn
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija
800,00 kn
3.000,00kn
Procjena rizika od velikih nesreća
5.000,00kn
Plan djelovanja sustava CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
objekata za smještaj
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Materijalna i tehnička oprema operativnih
2.800,00kn
snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
10.000,00 kn
12.000,00 kn
podataka iz sadržaja dokumenata
Premije osiguranja za operativne snage
1.000,00 kn
1.000,00 kn
Plan djelovanja u području prirodnih
1.200,00kn
1.200,00kn
nepogoda
Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije, Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
20.000,00 kn
20.000,00 kn
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
200.000,00 kn
200.000,00 kn
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
200.000,00 kn
200.000,00 kn
HGSS STANICA ORAHOVICA
Redovne donacije
7.000,00 kn
7.000,00 kn
Opremanje

2.

4.
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12.000,00kn
1.000,00kn
1.200,00kn

27.200,00 kn
200.000,00 kn

200.000,00 kn
7.000,00 kn

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE
LU Jelen
UKUPNO:
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
232.000,00 kn
232.000,00 kn
239.200,00 kn
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-03/21-01/05
URBROJ:2189/09-01-21-1
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.

189.
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 49. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti o postupku njihovog donošenja (NN 66/21) i članka 36. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2021. godine donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2022. – 2025.g.
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Uvod
Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite, definiraju se
pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci
utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim
područjima sustava civilne zaštite.
Smjernicama se ostvaruju sljedeći ciljevi:
- na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način
njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja
ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene
štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja,
- na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje
način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama
ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim
nesrećama,
- jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema ranjivim
skupinama u slučaju velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje),
- usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno
operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama,
- poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći,
- planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih
razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri godine.
Dijelovi Procjene rizika, važni za izradu smjernica
Odabir jednostavnih prioritetnih prijetnji
Razina na kojoj je

RH
VPŽ1
JLS

utvrđena prijetnja
Jednostavne prioritetne prijetnje

r.b.

Prijetnja

1
2
3

ekstremne temperature
epidemije i pandemije
izlijevanje kopnenih vodnih tijela

4
5
6.
7.

potres
suša
tuča
nesreće u cestovnom prometu

Prostor ugroze
za cijelo područje Općine
za cijelo područje Općine
naselja Miljevci, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Bjelkovac,
Dobrović
za cijelo područje Općine
za cijelo područje Općine
za cijelo područje Općine
Nova Bukovica,

Matrica rizika s uspoređenim rizicima

Značajne

5

Posljedice

Katastrofalne

4

X- Potres
X- Tehničkotehnološke nesreće
–cestovni promet-

1

Za VPŽ nije utvrđena prijetnja

X- Epidemija i
pandemija
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3
X- Poplava
X- Toplinski val
X - Tuča

Malene

2
X- Suša

Neznatne

1

Rizik

1

2

3

4

5

Umjerena

Velika

Iznimno velika

Vjerojatnost
Vrlo visok

Iznimno mala

Mala

Visok
Umjeren
Nizak
Prikaz prijetnji (scenarija) s vrijednostima izračunatih rizika
PRIJETNJE
(SCENARIJ)

BROJČANA
OCJENA
VRIJEDNO PRIHVATLJIVO
ST RIZIKA
STI

OBRAZLOŽENJE

Vjerojatnost poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela je umjerena
jer na području cijele Općine dolazi do plavljenja nižih dijelova naselja U sezon
i velike količine oborina odvodni kanali, zbog neodržavanja,
NEPRIHVATLJIV ne mogu primiti veću količinu vode.
O

Poplave izazvane
izlijevanjem vodenih
tijela

3(3,3)

Potres

2 (1,4)

TOLERANTNO

Ekstremne temperature –
toplinski val

3 (4,3)

TOLERANTNO

Ekstremne temperature suša

2(4,2)

TOLERANTNO

Epidemije i pandemije

4 (5,4)

TOLERANTNO

Tuča

3 (3,3)

TOLERANTNO

Nesreće s opasnim
tvarima u cestovnom
prometu

2 (1,4)

PRIHVATLJIVO

Vjerojatnost velike nesreće je vrlo mala. Prema propisanim tehničkim
mjerama osigurava se otpornost građevina na potres.
Cijelo područje Općine je ugroženo. Tehničke mjere nije moguće provesti, ali
slijede se upute i obavijesti stanovništvu od DHMZ-a.
Klimatske promjene na ovaj rizik utječu u kratkoročnom i dugoročnom
razdoblju. Opažen je značajan trend sušnih razdoblja na istoku Slavonije pa
tako i na području Općine, stoga se trebaju provesti mjere prilagodbe
uzimajući u obzir sve promjene.
Cijelo područje Općine je ugroženo. Tehničke mjere nije moguće provesti, ali
slijede se upute i obavijesti stanovništvu od Zavoda za javno zdravstvo.
Preventivne mjere nisu na razini Općine pa je područje tolerantno.
Vjerojatnost velike nesreće je sa umjerenim učincima. Općina ne može
utjecati na pojavnost.
Vjerojatnost velike nesreće je iznimno mala. Pravne osobe su u obvezi
provođenja mjera za smanjivanje rizika, a mjere i aktivnosti u slučaju nesreće
provode DVD Nova Bukovica.

Ciljevi, mjere i aktivnosti
Ciljevi iz Smjernica utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
 preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno
upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite
 razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama
Preventivne mjere
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POPLAVE IZAZVANE
IZLIJEVANJEM VODENIH TIJELA

NEPRIHVATLJIVO

POTRES

TOLERANTN
O

EKSTREMNE
TEMPERATURETOPLINDKI VAL

TOLERANTNO

RIZIK
(SCENARIJ)

OCJ
ENA
PRI
HVA
TLJI
VOS
TI

Službeni glasnik

PREVENTIVNE MJERE

Rokovi izvršenja

Nositelji izrade

Suradnja

Redovito održavati građevine za detaljnu
melioracijsku odvodnju, kanale III i IV
reda u smislu Zakona o vodama (NN
66/19),

Do kraja tekuće
godine

Hrvatske vode

Općina

Upoznati stanovništvo s mogućim
posljedicama poplave i načinom provedbe
samozaštite i organizirane zaštite.

Do kraja tekuće
godine

Organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije
i spašavanja stanovništva iz ugroženih
područja.

Do kraja tekuće
godine

TOLERANTNO

Tablica 3

Tablica 3

Stanovnici sami provode preventivne mjere.
-

Financijski pomoći poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica osiguranja.
Inicirati aktivnosti na izgradnji sustava
navodnjavanja najvrjednijih
poljoprivrednih površina sa
zainteresiranim JLS i teritorijalno višom
jedinicom regionalne samouprave.
Koordinirati aktivnosti oko prijava za
sufinanciranje projekata zaštite
dugogodišnjih nasada iz sredstava EU.

TOLERANT
NO

EKSTREMNE TEMPERATURE – SUŠA

Hrvatske vode,
DVD, MUP,
Načelnik Općine stožer civilne
zaštite, Služba
civilne zaštite
Hrvatske vode,
DVD, MUP,
Načelnik Općine stožer civilne
zaštite, Služba
civilne zaštite

Planirana sredstva

Preventivne mjere provode investitori gradnje propisanim tehničkim mjerama kojima se osigurava otpornost građevina na
potres.

Promicati potrebu osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada.

JAKI
VJETAR S
TUČOM

Stranica 489

Promicati potrebu osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada..
Financijski pomoći poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica osiguranja

Do kraja tekuće
godine
Načelnik Općine

Osiguravajuća
društva

Načelnik Općine

Osiguravajuća
društva

Načelnik Općine

LAG

Do kraja tekuće
godine

Do kraja tekuće
godine

Do kraja tekuće
godine

LAG (ako imate
nekoga tko se
bavi europskim
Načelnik Općine
fondovima
unutar općine
možete navesti)

Do kraja tekuće
godine

Načelnik Općine

Osiguravajuća
društva

Do kraja tekuće
godine

Načelnik Općine

Osiguravajuća
društva
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Do kraja tekuće
godine

Koordinirati aktivnosti oko prijava za
sufinanciranje projekata zaštite
dugogodišnjih nasada iz sredstava EU.

Do kraja tekuće
godine

LAG (ako imate
nekoga tko se
bavi europskim
Načelnik Općine
fondovima
unutar općine
možete navesti)
Načelnik Općine

Komunalni
redar

Ostale preventivne mjere stanovnici sami provode sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti.( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)
Provođenje preventivnih mjera je u nadležnosti pravnih osoba koje upravljaju državnim i županijskim cestama.

PRIHVATLJIVO

NESREĆE S OPASNIM
TVARIMA U
CESTOVNOM
PROMETU

TOLERANTNO

EPIDEMIJE
I PANDEMIJE

Stalno pratiti stanje i sanirati novo nastale
divlje deponije otpada.

Stranica 490

Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u
velikim nesrećama
Planski i drugi dokumenti iz područja Civilne zaštite
Dokumenti

Rokovi izvršenja
U roku 30 dana
od dana
Donošenje odluke o imenovanju
stupanja na
članova Stožera CZ
dužnost
Općinskog
načelnika
U roku od šest
Donijeti Odluku o određivanju
mjeseci od dana
pravnih osoba od interesa za
usvajanja
sustav civilne zaštite
procjene rizika
nakon
Donošenje odluke o formiranju
donošenja
postrojbe CZ
procjene rizika
nakon
donošenja
Donošenje odluke o osobnom
odluke o
ustroju postrojbe CZ
formiranju
postrojbe CZ
Nakon
Odluka o imenovanju povjerenika
donošenja
civilne zaštite i njihovih zamjenika
procjene rizika
Donošenje Odluke o izradi
3.mjesec 2024.
Procjene rizika
(usklađivanje)
3.mjesec 2024
Izrada Procjene rizika
(usklađivanje).
Do kraja
Izrada Plana djelovanja Civilne
prosinca tekuće
zaštite
godine za
sljedeću godinu
Izraditi smjernice za organizaciju i
Nakon

Nositelji izrade

Suradnja

Planirana sredstva

Načelnik Općine

Operativne snage

Tablica troškova

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće
Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Tablica troškova
Pravne osobe
Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove
civilne zaštite
Suradnik za poslove
civilne zaštite
Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova

Suradnik za poslove

Tablica troškova

Načelnik Općine

Načelnik Općine
Načelnik Općine
Načelnik Općine

Načelnik Općine
Načelnik Općine

Tablica troškova
Tablica troškova

-

-
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razvoj sustava civilne zaštite

Izrada plana vježbi civilne zaštite

donošenja
procjene rizika
Do kraja
prosinca tekuće
godine za
sljedeću godinu

civilne zaštite
Tablica troškova
Načelnik Općine

Godišnji provedbeni plan razvoja
Na prijedlog
sustava civilne zaštite s
Do konca tekuće
načelnika donosi
financijskim učincima za
godine
općinsko vijeće
trogodišnje razdoblje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada Do konca tekuće
Županijske vatrogasne zajednice
godine
Izraditi Procjenu ugroženosti od
Usklađivanje
svakih 5 godina
požara i tehnološke eksplozije i
Plan zaštite od požara
Ishoditi izvješće o stanju sustava Do konca tekuće
uzbunjivanja na prostoru Općine
godine
Izraditi analizu stanja sustava
Do konca tekuće
civilne zaštite
godine
Plan djelovanja u području
prirodnih nepogoda
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Suradnik za poslove
civilne zaštite
Tablica troškova
Suradnik za poslove
civilne zaštite

Načelnik Općine

Vatrogasna
zajednica/DVD

Načelnik općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Načelnik Općine

Služba civilne zaštite

Na prijedlog
načelnika donosi
općinsko vijeće

Suradnik za poslove
civilne zaštite

30. studeni
tekuće godine Općinsko vijeće
za iduću godinu

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Izvješće o izvršenju plana
31. ožujak
djelovanja za proteklu kalendarsku
tekuće godine
godinu

Načelnik Općine

Suradnik za poslove
civilne zaštite

Tablica troškova
Tablica troškova

Tablica troškova
Tablica troškova

Tablica troškova

Tablica troškova

Rizici za koje je potrebno planirati reagiranje sustava CZ ( financiranje, edukacija,
opremanje)
RIZIK

Operativne mjere

Rokovi
izvršenja

Nositelji izrade

Načelnik
do kraja tekuće
općine/načelnik
godine
stožera
Opremiti članove Stožera
do kraja tekuće
Načelnik općine
osobnom i skupnom opremom
godine
do kraja tekuće Načelnik Općine
Provesti edukaciju Postrojbe
godine
civilne zaštite

POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM VODENIH TIJELA

Provesti edukaciju Stožera CZ

Opremiti Postrojbu civilne
zaštite
Provesti edukaciju
povjerenika/zamjenika CZ

do kraja tekuće Načelnik Općine
godine

do kraja tekuće Načelnik Općine
godine

Opremiti vatrogasne snage sa
do kraja tekuće
materijalno tehničkim
godine
sredstvima za intervencije
Otpočeti aktivnosti instaliranja
do kraja tekuće
sirena za uzbunjivanje u svim
godine
naseljima.
Planirati financijska sredstva za
do kraja tekuće
provedbu mjera reagiranja u
godine
slučaju prijetnje.
Planirati financijska sredstva za do kraja tekuće

Suradnja
Služba civilne
zaštite
Služba civilne
zaštite, MUP,
Hrvatske vode
Služba civilne
zaštite, MUP,
Hrvatske vode

Planirana sredstva
Tablica 3
Tablica 4
Tablica 5
Tablica 3
Tablica 3

Tablica 1
Tablica 4
Tablica 5
Tablica 6
Tablica 3

Tablica 2
Načelnik Općine

DVD

Načelnik Općine

DVD

Načelnik Općine

-

Načelnik Općine

-

Tablica 2

Tablica 2

Tablica 2
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povrat u funkciju ugroženog
područja. (proračunska
rezerva).
Provesti edukaciju Stožera CZ
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godine

Načelnik
do kraja tekuće
općine/načelnik
godine
stožera

NESREĆE S OPASNIM
TVARIMA
- NESREĆE U CESTOVNOM
PROMETU

POTRES

Opremiti članove Stožera do kraja tekuće
Načelnik općine
osobnom i skupnom opremom.
godine
Opremiti vatrogasne snage sa
do kraja tekuće
materijalno tehničkim
Načelnik Općine
godine
sredstvima za intervencije
Planirati financijska sredstva za
do kraja tekuće
provedbu mjera reagiranja u
Načelnik Općine
godine
slučaju prijetnje.
Planirati financijska sredstva za
povrat u funkciju ugroženog do kraja tekuće
Načelnik Općine
područja. (proračunska
godine
rezerva).

Služba civilne
zaštite
-

Tablica 3

Tablica 3
Tablica 4
Tablica 5
Tablica 2

DVD
Tablica 2
DVD
Tablica 2
Tablica 2

Opremiti vatrogasne snage sa
osobnom i skupnom opremom do kraja tekuće
Načelnik Općine
za intervencije akcidenata sa
godine
opasnim tvarima.

DVD

U skladu sa Okvirom za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period od 2015.2030. godine, Akcijskim planom, Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici
Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Nacionalnom
razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i Preporukom Pravobranitelja za
osobe s invaliditetom, kao i drugim nadnacionalnim i nacionalnim dokumentima, a posebice
zbog učestalosti prirodnih nepogoda, utjecaja klimatskih promjena i činjenice kako se
Republika Hrvatska godinama nalazi u vrhu članica Europske unije po izdvajanju za sanaciju
šteta, Općina svake godine pravodobno revidira i dopunjuje plan djelovanja od prirodnih
nepogoda kako bi unaprijedila sustav odgovora u skladu sa svojim mogućnostima i u okviru
svojih ovlasti. Godišnje izmjene i dopune čine sastavni dio Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-01/21-01/09
URBROJ: 2189/09-01-21-1
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.

190.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2021. godine donosi
IZMJENU ODLUKE
o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
Članak 1.
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U Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 2/21), KLASA: 402-07/21-01/03, URBROJ: 2189/09-01-21-1 od
22. veljače 2021. godine, u članku 3. stavak 1. riječ „1.050,00“ zamjenjuje se riječju
„1.250,00“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-07/21-01/03
URBROJ: 2189/09-01-21-3
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

191.
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne Novine broj 29/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
na 7. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
za 2022. godinu.
Članak 2.
Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica.
Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka
ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog
vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana, osim podzastupljenog člana, Općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 2.000,00 kuna godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od
2.200,00 kuna.
Članak 4.
Općinsko vijeće ima 10 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće političke
stranke, kako slijedi:
− Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
2 člana, 2 članice
− Hrvatska seljačka stranka – HSS
1 član
− Hrvatska stranka prava – HSP
1 član
− Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
2 člana, 1 članica
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− Samostalna demokratska srpska stranka

1 članica

Članak 5.
Sredstva za redovito funkcioniranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke, polugodišnje u jednakim iznosima. Izvršenje plaćanja povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/21-01/03
URBROJ: 2189/09-01-21-1
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

192.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,
15/15) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica“, broj 2/2021) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 7. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2021. godine, donijelo je
Odluku o izmjeni Odluke
o kreditnom zaduženju
Članak 1.
U Odluci o kreditnom zaduženju („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 8/2021) u
članku 1. stavku 1. podstavku 2. briše se točka 1.
Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 1. do 4.
Članak 2.
U članku 3. stavku 2. riječ „2021.“ zamjenjuje se riječju „2022.“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 450-05/21-01/01
URBROJ: 2189/09-01-21-6
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.

193.
Temeljem članka 5. stavka 2. točke 2. i članka 6. stavka 2. Zakona o unapređenju
poduzetničke infrastrukture (Narodne Novine br. 93/13, 114/13., 41/14. i 57/18) i članka 36.
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 2/2021)
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 7. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. g., donosi
Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Topolak
Članak 1.
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U Odluci o osnivanju Poduzetničke zone Topolak („Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica“, br. 5/2021) mijenja se članak 2. u cijelosti i glasi:
„
Članak 2.
Poduzetnička zona Topolak obuhvaća sljedeće površine označene kao:
- k.č.br 1986/185 u k.o. Nova Bukovica, upisana u zk.ul. broj 1470
- k.č.br. 1986/176 u k.o. Nova Bukovica koja se prema Identifikaciji čestica Odjela za
katastar nekretnina Slatina sastoji od sljedećih zemljišnoknjižnih čestica označenih kao:
1986/101, 1986/102, 1986/103, 1986/106, 1986/146, 1986/147, 1986/148, 1986/152,
1986/153, 1986/181 sve u zk.ul.br. 1470; 1986/180 u zk.ul.br. 811; 1986/184 u zk. ul.
br.:1535, sve u k.o. Nova Bukovica.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica ".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 300-01/21-01/01
URBROJ:2189/09-01-21-9
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.

194.
Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«,
broj 52/18), članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (»Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica», broj 2/21) i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2022. godine (»Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica«, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 7. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2022. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Nova Bukovica za 2022. godinu kojim se određuju:
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica,
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu
Općine Nova Bukovica,
• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Nova Bukovica.
II.
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje
donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću
godinu.
III.
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Načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg
plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Nova Bukovica i dostupna
je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13 i 85/15).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:008-02/21-01/03
URBROJ:2189/09-01-21-3
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

195.
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), i članka 36. Statuta Općine Nova
Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na 7. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine donosi
ODLUKU O USKLAĐIVANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA
OPĆINU NOVA BUKOVICA
Članak 1.
Donosi se Usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nova Bukovica (u
daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju
Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nova
Bukovica, KLASA:810-03/21-01/02, URBROJ: 2189/09-02-21-2 , od 04. listopada 2021.
godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području
planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – trgovačkog društva „IN Konzalting“ d.o.o.
iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.
Članak 2.
Usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nova Bukovica nalazi se u prilogu
i sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-03/21-01/02
URBROJ: 2189/09-01-21-5
Nova Bukovica, 15. prosinca 2021. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Kraljik v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
196.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o dodjeli sredstava potrebnih za uređenje i održavanje
sportskih građevina u Novoj Bukovici
Članak 1.
NK „Zrinski“ Nova Bukovica odobravaju se sredstva u iznosu 90.933,01 kuna za
održavanje krovišta prostorija i okoliša kluba.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe NK Zrinski Nova
Bukovica i Ugovora o korištenju sportskih građevina KLASA: 620-01/17-01/01, URBROJ:
2189/09-02-17-3 od 12. ožujka 2018.g., sukladno članku 12. Pravilnika o sufinanciranju
udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2021. godini (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 10/20), zaprimljenog 10.11.2021. godine, za neophodno
održavanje krovišta prostorija i okoliša kluba, u iznosu od 90.933,01 kuna na račun udruge
NK „Zrinski“ Nova Bukovica: HR0223600001102950571. Sredstva su osigurana na poziciji
200, konto 42126.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-03/21-01/09
URBROJ:2189/09-02-21-4
Nova Bukovica, 17. studeni 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

197.
Na temelju članka 24. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika
i namještenika Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 6/20),
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica donosi
Odluku
o visini iznosa božićnice za 2021. godinu
I.
Službenicima i namještenicima Općine Nova Bukovica isplatit će se božićnica za
2021. godini u iznosu od 500,00 kuna.
II.
Za realizaciju ovog Rješenja zadužuje se Jedinstveni upravni odjel - računovodstvo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 121-01/21-01/03
URBROJ: 2189/09-02-21-1
Nova Bukovica, 30. studeni 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

198.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine broj
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 54. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21), Načelnik Općine
Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za
novorođeno dijete u 2022. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: pomoć), te visina i oblik pomoći u 2022.
godini.
Članak 2.
Pravo na pomoć pripada roditeljima, skrbnicima ili posvojiteljima novorođenog djeteta
kada oba roditelja u vrijeme rođenja djeteta imaju prebivalište i boravište na području Općine
Nova Bukovica (uz iznimku samohranog roditelja, odnosno roditelja koji nije sklopio brak) i
sve obveze prema Općini Nova Bukovica po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene u
vrijeme podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Roditelji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za
novorođeno dijete. Sredstva za isplatu jednokratne pomoći za novorođeno dijete osigurana su
u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2022. godinu.
Članak 4.
Pravo na pomoć ostvaruje se na zahtjev roditelja, skrbnika ili posvojitelja
novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom dokumentacijom:
- izvadak iz matice rođenih za dijete,
- potvrda o prebivalištu djeteta (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik) odnosno odluka o zasnivanju posvojenja
(ukoliko se radi o posvojenju),
- potvrdu o prebivalištu od oba roditelja, skrbnika ili posvojitelja (uvjerenje o prebivalištu,
kopija osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu e-građanin),
- broj računa na koji će se izvršiti uplata.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pismenom obliku Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Nova Bukovica, na za to propisanom obrascu ili zahtjevu preuzetog iz sustava
e-Novorođenče, u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, putem urudžbenog zapisnika.
O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel
Općine Nova Bukovica. U slučaju da se u postupku utvrdi dugovanje iz članka 2. ove Odluke,
podnositelju zahtjeva će se omogućiti primjeran rok za podmirenje obveze prije donošenja
rješenja.
Jedinstveni upravni odjel u provedbi postupka za utvrđivanje prava za isplatu
jednokratne pomoći za novorođeno dijete može osim obvezne dokumentacije iz stavka 1.
ovog članka od podnositelja zahtjeva zatražiti i izjavu ili uvjerenje o boravištu za oba roditelja
(skrbnika) odnosno samohranog roditelja radi utvrđivanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.
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Članak 5.
Pomoć se isplaćuje u novcu izravno na broj računa roditelja, skrbnika ili posvojitelja
navedenog u zahtjevu iz prethodnog članka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 551-06/21-01/05
URBROJ: 2189/09-02-21-1
Nova Bukovica, 01. prosinca 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

199.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o donaciji LIONS CLUBU „SLΑ
ΑTINA“
za božićne čestitke
Članak 1.
LIONS CLUBU „SLATINA“ odobravaju se sredstva u iznosu 500,00 kuna za akciju
prikupljanja donacija, kupnjom božićnih čestitki.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe LIONS CLUBA
„SLATINA“, zaprimljenog 01.12.2021. godine, za tradicionalnu akciju prikupljanja donacija,
kupnjom božićnih čestitki, u iznosu od 500,00 kuna, koje članice kluba izrađuju tijekom cijele
godine. Sredstva su osigurana na poziciji 47/9, konto 38119.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-03/21-01/10
URBROJ:2189/09-02-21-2
Nova Bukovica, 01. prosinac 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

200.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21) , Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o sufinanciranju radnih bilježnica za 7. razred za
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školsku godinu 2021./2022.
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje nabave pomoćnih nastavnih
sredstava (radnih bilježnica) za 7. razred u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica
u iznosu 154,35 kuna.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zahtjeva Osnovne škole
Vladimira Nazora iz Nove Bukovice od 09.12.2021.g., u kojoj se obraćaju za financijsku
pomoć za sufinanciranje nabave pomoćnih nastavnih sredstava (radnih bilježnica) za 7.
razred. U prilogu zahtjevu dostavljeni su računi i otpremnice za isto.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-07/21-01/13
URBROJ:2189/09-02-21-4
Nova Bukovica, 09. prosinca 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

201.
Na temelju članka 48., 49. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 3. i 5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 3/21) , Općinski načelnik Općine Nova Bukovica dana
22. studenog 2021. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimskog održavanja - zimske
službe
na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova Bukovica
za razdoblje od jedne godine
I.
1. Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Nova
Bukovica za 2021/2022, prihvaća se ponuda gospodarskog subjekta, ponuditelja Vučna
služba Anđelić, obrt za vuču vozila i trgovinu, Donja Motičina, I. Mažuranića 27 OIB:
31405920481 zastupan po vlasniku Goran Anđelić.
2. Ponuda gospodarskog subjekta Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila i
trgovinu, Donja Motičina, I. Mažuranića 27 OIB: 31405920481 zastupanog po vlasniku
Goran Anđelić je pravovaljana i ispunjava sve uvjete iz upućenog Poziva za prikupljanje
ponuda.
3. Temeljem upućenog poziva za prikupljanje ponuda prispjela je jedna ponuda od
ponuditelja, gospodarskog subjekta. Sukladno članku 9. stavku 6. Odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova
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Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 3/21), Općinski načelnik može
donijeti odluku o odabiru i ako je prispjela samo jedna valjana ponuda.
4. Poslovi zimskog održavanja na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova
Bukovica, obavljati će se na rok od 1 godine od dana potpisivanja ugovora. Sukladno članku
9. stavku 8. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj
3/21), Načelnik Općine Nova Bukovica sklapa ugovor sa odabranim ponuditeljem.
II.
OBRAZLOŽENJE
Općinski načelnik je 10. studenog 2021. godine donio Odluku o objavi poziva za
prikupljanje ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima – zimska služba na području općine Nova Bukovica za 2021/2022, za razdoblje od
jedne godine od potpisivanja ugovora.
Postupak je proveden temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 68/18, 110/18, 32/20), i odredbi Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica“, broj 3/21) i članka 1. 2. i 3. Odluke o objavi poziva za prikupljanja
ponuda za obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine
Nova Bukovica, na razdoblje od jedne godine.
Dužina nerazvrstanih cesta je 8739,05 m. Poziv za prikupljanje ponuda je 16. studenog
2021. upućen na tri adrese gospodarskih subjekata za dostavljanje ponuda obavljanja poslova
zimskog održavanja - zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova
Bukovica
Poziv za dostavu ponuda poslan je na adrese tri gospodarska subjekta kako slijedi:
1. SLATINA KOM d.o.o za komunalne djelatnosti, Ruđera Boškovića 16B, Slatina
2. Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja
Motičina, I. Mažuranića 27
3. PRO BAU, obrt za građevinske radove, vl. Darko Nekić. Đurđenovačka ulica 76,
VUČJAK FERIČANAČKI
Ponudu je uputio jedan ponuditelj:
- Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja
Motičina, I. Mažuranića 27.
Nakon otvaranja pristigle ponude Povjerenstvo utvrđuje da je ponuda pravovaljana i
da sadrži sve element iz poziva za dostavu ponude.
Ponuda Ponuditelja od 17.11.2021. je ukupnog iznosa od 23.995,00 kn bez PDV-a,
odnosno 29.993,75 kn s PDV-om, a sadrži cjenik po jednom zahvatu (izlasku na teren) i za
naselja u kojima se vrše usluge zimskog održavanja te cijenu za dežurstvo s uključenih 35
efektivnih radnih sati stroja u jednokratnom iznosu, sve prema sljedećem troškovniku:
Dio
troškovnik
a

Br.
stavke
I.1.

I. Dežurstvo

Vrsta radova
Dežurstvo
(s uključenih 35 sati
efektivnog rada stroja)

Cijena u
kunama
(bez PDV-a)
23.270,00

Iznos PDV-a
5.817,50

UKUPNO
29.087,50
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II.2.
II. Poslovi
zimskog
održavanja

II.3.

II.4.
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RALIČENJE
SNJEŽNIM PLUGOM /
obračun po satu
efektivnog rada stroja
RALIČENJE +
POSIPANJE/obračun po
satu efektivnog rada
stroja
SAMO
POSIPANJE/obračun po
satu efektivnog rada
stroja
Prijevoz materijala
/obračun po prijeđenom
kilometru

UKUPNO
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250,00

62,50

312,50

350,00

87,50

437,50

100,00

25,00

125,00

25,00

6,25

31,25

23.995,00

5.998,75

29.993,75

U svojoj ponudi pod Prilogom II. Ponuditelj je potvrdio je nepromjenjivost cijene
usluga za vrijeme trajanja ugovora u vremenu od jedne godine (prilog Izjava od 17.11. 2021.).
Prema postavljenim uvjetima iz poziva za dostavu ponuda, dostavljena je adekvatna
dokumentacija i prihvatljiv troškovnik usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima te dostavljena ponuda nije veća od procijenjene vrijednosti iz upućenog Poziva za
prikupljanje ponuda.
Sukladno članku 9. stavku 6. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica“, broj 3/21), Općinski načelnik može donijeti odluku o odabiru i ako
je prispjela samo jedna valjana ponuda.
Slijedom navedenog, odnosno zaprimanja jedne valjane ponude nema osnova za
provođenje postupka vrednovanja ponuda, sukladno članku 10. Odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova
Bukovica.
Svoj Zaključak o prijedlogu za odabir, Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanje ponuda obavljanje poslova zimske službe, je uputilo Načelniku na daljnju
raspravu i proceduru:
“Vezano uz svu zaprimljenu dokumentaciju uvjetovanu pozivom za prikupljanje
ponuda, ponuda Ponuditelja - Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran
Anđelić, Donja Motičina, I. Mažuranića 27 je prihvatljiva.”
Prava i obveze između Općine Nova Bukovica i odabranog ponuditelja Vučna služba
Anđelić, obrt za vuču vozila i trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja Motičina, I. Mažuranića 27,
utvrdit će se Ugovorom sukladno navedenim elementima te odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu i Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica.
Na temelju iznijetog, Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, odlučio je kao u točki
I. stavku 1. ove Odluke.
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OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:340-03/21-01/01
URBROJ: 2189/09-02-21-9
Nova Bukovica, 22. studenog 2021.

Načelnik
Tomislav Bračun, prof. v.r.

202.
Na temelju članka 42. i 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 2/2021), a u svezi s odredbama Uredbe (EU) br.
910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i
uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, općinski načelnik
Općine Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o vođenju poslova sustava elektroničke identifikacije i imenovanju koordinatora
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuje se uvođenje poslova sustava elektroničke identifikacije i
imenuje koordinator za vođenje poslova cjelovitog sustava elektroničke identifikacije za
potrebe poslovanja Općine Nova Bukovica te izdavanje i ukidanje elektroničkog
potpisnog sredstva, a sukladno odredbama:
- Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o
elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na
unutarnjem tržištu – u daljnjem tekstu: Uredba (EU)
-

Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.
srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke
transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
(„Narodne novine“, broj 62/17) – u daljnjem tekstu: Zakon.

(2) Pojmovi u smislu ove Odluke imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi
(EU) i Zakonu.
Članak 2.
Koordinator iz članka 1. ove Odluke:
-

-

-

obavlja poslove i aktivnosti uvođenja, izdavanja i ukidanja elektroničkog potpisnog
sredstva, odnosno elektroničkog potpisa, elektroničkog pečata, elektroničkog vremenskog
žiga, elektroničkih dokumenata, usluge elektroničke preporučene dostave i druge usluge
certificiranja za autentikaciju
sudjeluje i surađuje s Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva na
provedbi aktivnosti projekta „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m
Potpis i e/m-Pečat“, oznake UP.04.1.1.17.0001.
obavlja poslove i aktivnosti potrebne za uvođenje elektroničke obrade dokumenata u
informacijski sustav uredskog poslovanja.
Članak 3.
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Tomislav Dereš, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica imenuje se
za koordinatora iz članka 1. i 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 030-01/21-01/01
URBROJ: 2189/09-02-21-2
Nova Bukovica, 6. prosinca 2021.

Načelnik
Tomislav Bračun, prof. v.r.

203.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o doznaci sredstava za predfinanciranje
projekta „Treća sreća ZA treću dob“
Članak 1.
LAG „Marinianis“ odobravaju se sredstva u iznosu 9.902,50 kuna za predfinanciranje,
sukladno Sporazumu o suradnji na provedbi projekta „Treća sreća ZA treću dob“.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zahtjeva LAG „Marinianis“,
zaprimljenog 05.11.2021. godine, za isplatu plaće za 9. mjesec 2021. godine za dvije
djelatnice, u iznosu od 9.902,50 kuna, te se isti obvezuje vratiti u kalendarskoj godini, a sve
sukladno Sporazumu o suradnji na provedbi projekta „Treća sreća ZA treću dob“. Sredstva su
osigurana na poziciji 47/6, konto 38119.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-04/21-01/03
URBROJ:2189/09-02-21-3
Nova Bukovica, 05. studeni 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

204.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o doznaci sredstava za predfinanciranje
projekta „Treća sreća ZA treću dob“
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Članak 1.
LAG „Marinianis“ odobravaju se sredstva u iznosu 9.561,48 kuna za predfinanciranje,
sukladno Sporazumu o suradnji na provedbi projekta „Treća sreća ZA treću dob“.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zahtjeva LAG „Marinianis“,
zaprimljenog 06.12.2021. godine, za isplatu plaće za 10. mjesec 2021. godine za dvije
djelatnice, u iznosu od 9.561,48 kuna, te se isti obvezuje vratiti u kalendarskoj godini, a sve
sukladno Sporazumu o suradnji na provedbi projekta „Treća sreća ZA treću dob“. Sredstva su
osigurana na poziciji 47/6, konto 38119.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-04/21-01/03
URBROJ:2189/09-02-21-5
Nova Bukovica, 06. prosinca 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

205.
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/18), članku 54. Statuta Općine
Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 2/2021), a u skladu s
Planom nabave za 2021. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka jednostavne nabave - Zgrada društvenog doma u Donjoj
Bukovici: poboljšanje temeljnih zahtjeva građevine - konstrukcijska sanacija
I.
Pokreće se postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o radovima na
zgradi društvenog doma u Donjoj Bukovici: poboljšanje temeljnih zahtjeva građevine konstrukcijska sanacija.
Naručitelj: Općina Nova Bukovica, MB: 02580624, OIB:72006805985
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik
Evidencijski broj nabave: 28/2021
CPV: 45453100-8
Predmet nabave: Radovi na poboljšanju temeljnih zahtjeva zgrade konstrukcijskim
pojačanjem na zgradi društvenog doma u Donjoj Bukovici na lokaciji: Donja Bukovica
kbr.14, k.č.5/3 k.o. Donja Bukovica.
Troškovnik radova obuhvaća:
I Sanacija krovišta zgrade prema dvorištu
II Sanacija zidova
III Sanacija stropa iznad prizemlja
IV Zatege
V Podna ploča sale prizemlja
Sukladno članku 5. stavak 1., Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,31/20) izrađen je Glavni projekt, Zajedničke oznake
projekta: ZOP: 43/21, kojega čini: Mapa 1/1: OPĆI DIO, ARHITEKTONSKI PROJEKT,
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GRAĐEVINSKI PROJEKT, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva
Šaponja Željko, Matije Gupca 159, Slatina.
Procijenjena vrijednost radova prema troškovniku: 489.971,30 bez PDV-a.
Odabrani postupak nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka nabave:
Provodi se postupak jednostavne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica.
II.
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica 1/17), formira se Stručno povjerenstvo od tri člana koje
priprema i provodi predmetni postupak:
1. Tomislav Dereš, predsjednik
2. Irena Stipanović, član
3. Davor Pintarić, član
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/21-01/04
URBROJ: 2189/09-02-21-12
Nova Bukovica, 10. prosinca 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

I Z D A V A Č:
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica
tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 564-305
web stranica: www.novabukovica.hr
Odgovorni urednik: Irena Stipanović, Pročelnica

